
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 852

26 вересня_____ 2019 р. 39 сесія 7 скликання

Про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання 
лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму «Майбутнє Вінниччини 
в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки» (зі змінами) та стан 

реформування галузі охорони здоров’я Вінницької області

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до пункту 3 розділу IV 
„Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про державні 
фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391 „Про 
затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування 
населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів 
укладаються договори про медичне обслуговування населення”, рішення 38 
сесії обласної Ради 6 скликання № 893 від 24 червня 2015 року „Про 
Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 
період до 2020 року”, враховуючи рішення 37 сесії Вінницької обласної Ради 
7 скликання від 05 березня 2019 року № 749 „Про план роботи обласної Ради 
7 скликання на 2019 рік”, клопотання обласної державної адміністрації, 
висновки постійних комісій обласної Ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту та зайнятості населення і з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора Департаменту охорони здоров’я Вінницької 
обласної державної адміністрації Грабович Л.О. „Про хід виконання рішення 
4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 45 „Про 
обласну Програму „Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян” 
на 2016-2020 роки” (зі змінами) та стан реформування галузі охорони 
здоров’я Вінницької області взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.) і з питань бю , фінансів та обласних програм
(Мазур Г.Ф.)

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 
до рішення 39 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 вересня р. № 852

Інформація про хід виконання рішення 4 сесії обласної Ради 7
скликання від 11 лютого 2016 року № 45 «Про обласну Програму 

«Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020
роки» (зі змінами) та стан реформування галузі охорони здоров’я

Вінницької області

Обласна Програма «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я 
громадян» на 2016-2020 роки затверджена рішенням 4 сесії 7 скликання №45 
від 11 лютого 2016 року. Мета Програми-вирішення питань галузі охорони 
здоров'я, спрямованих на покращення медикаментозного та матеріально- 
технічного забезпечення напрямів діяльності закладів охорони здоров'я 
області, особливо третинного рівня надання медичної допомоги.

Заходи спрямовані на
I. Пріоритетні напрями діяльності щодо збереження здоров’я 

вінничан на 2016-2020 роки, серед яких:
а) покращення якості охорони материнства та дитинства. Збереження 

репродуктивного здоров'я громадян;
б) розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, 

лікування та профілактика серцево-судинних та судинно-мозкових 
захворювань;

в) удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та 
дорослому населенню області.

II. Розвиток спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 
допомоги населенню Вінниччини.

III. Формування у населення мотивації до здорового способу життя. 
Профілактичні напрямки. Міжгалузева співпраця.

На 2019 рік заплановано фінансування заходів в обсязі 100,4 млн 
грн. Протягом І півріччя 2019 року профінансовано 45,6 млн грн, що 
складає 45,4% від потреби.

На виконання завдань Програми стосовно покращення якості охорони 
материнства та дитинства. Збереження репродуктивного здоров’я 
громадян. Для придбання витратних матеріалів та наборів реактивів з метою 
проведення селективного біохімічного скринінгу вагітних у І-ІІ триместрі 
використано 222,23 тис. грн (55,6% від запланованого).3 метою забезпечення 
хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування придбано 
488 банок суміші на суму 1,68 млн грн, що складає 99,1% від запланованого. 
Харчування отримали 37 дітей, що хворіють на фенілкетонурію. Це 
забезпечило відсутність клінічних проявів хвороби у 25 дітей (67,7%).

Для проведення неонатальної реанімації новонароджених препаратами 
сурфактантів виділено 97,2 тис. грн, що складає 38,9% від запланованої 
потреби. Допомогу отримали 30 маленьких пацієнтів, що потребували



неонатальної реанімації. Вчасне використання вказаних препаратів дало 
можливість попередити можливу летальність новонароджених із ризиковано 
малою масою тіла від дихальної недостатності та забезпечити їхнє подальше 
життя.

В рамках розвитку надання допомоги хворим з неінфекційною 
патологією, лікування та профілактики серцево-судинних та судинно- 
мозкових захворювань. Виділено 631,56 тис. грн (що становить 45,1% до 
плану фінансування) на придбання медикаментів для надання невідкладної 
допомоги хворим з порушенням мозкового кровообігу.

З метою удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому та 
дорослому населенню області. Для надання допомоги дітям з 
онкогематологічною патологією на базі обласної дитячої клінічної лікарні 
протягом І півріччя 2019 року виділено 910,7 тис. грн, що становить 39,6% 
від запланованого.

Кількість пролікованих хворих у стаціонарі зі злоякісними 
новоутвореннями - 200 дітей, серед яких 14 дітей з вперше встановленим 
діагнозом. Знизився показник після операційної летальності з 0,8% до 0%. 
Рівень виживання протягом року склав 96 % при запланованому 52.

Для проведення Полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) обстеження на 
гепатит В та С хворих дітей з онкогематологічною патологією виділено 43,3 
тис. грн (14,4% фінансування до плану).

З метою покращеннялабораторної діагностики ювенільного 
ревматоїдного артриту в дітей використано 38,9 тис. грн, що становить 76,5 
% від запланованого фінансування.

З метою удосконалення діяльності служб кардіохірургії та судинної 
хірургії області придбано 1 штучний водій ритму, 4 штучних клапани серця, 
13 наборів для стентування периферичних судин, 7 оксигенаторів, 10 
судинних протезів та 30 катетерів для емболектомії одноканальних на 
загальну суму 1,2 млн. грн (67,1% до плану). Протягом І півріччя 2019 року 
за кошти обласного бюджету проведено оперативні втручання 35 пацієнтам.

На виконання пріоритетного завдання Програми стосовно 
удосконалення системи організації надання медичної допомоги хворим 
нефрологічного профілю та підвищити її якість шляхом подальшого

•  •  • •  • • •  •  Т Т  1  • • •впровадження методів нирковозамісної терапії на базі Центру нефрології 
та діалізу обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова забезпечено 
хворих з ХНН комплектами діалізаторів та витратними матеріалами для 
проведення гемодіалізу на суму 33,2 млн грн за рахунок надходження 
коштів.

303 хворих з хронічною нирковою недостатністю забезпечені діалізом за 
рахунок придбання засобів для проведення гемодіалізу, що відповідає 
стандарту адекватного діалізу. З місцевих бюджетів на придбання 
медикаментів супроводу виділено 854,05 тис. грн.



Протягом І півріччя 2019 року в межах обласної програми на реалізацію 
заходів протидії епідемії BIJI-інфекції та СНІДу профінансовані видатки на 
суму 1,09 млн грн.

На реалізацію заходів інфекційного контролю придбано засоби 
індивідуального захисту, дезінфікувальні засоби для обробки рук, 
обладнання та інших поверхонь, що дало можливість підвищити рівень 
безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу 
та інших 700 досліджень (700 осіб) соціально-небезпечних хвороб і 
забезпечити 48 осіб (246,3тис.грн).

Для попередження передачі ВІЛ-інфекції/СНІДу від матері до дитини 
придбано адаптовані молочні суміші для 39 дітей першого року життя, 
народжених від ВІЛ-інфікованих матерів (300,0 тис. грн).

Для забезпечення вільного доступу населення до безоплатного 
консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію, передусім груп підвищеного 
ризику, проведено 8160 досліджень на ВІЛ-інфекцію (227,6 тис. грн).

Для попередження поширення захворювань на вірусні гепатити В та С 
проведено 4224 досліджень у хворих на ВІЛ-інфекцію/СШД (96,8тис.грн).

Проведено 700 досліджень (700 осіб) на вірусні гепатити В та С методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу для призовників під час призивної 
кампанії (132,2 тис. грн).

Проведено діагностику опортуністичних інфекцій, супутніх 
захворювань на суму 87,7 тис. грн, що дало можливість здійснити 12394 
досліджень.

З метою забезпечення подальшого розвитку ортопедичної та 
травматологічної служби області забезпечено протезами на загальну суму
750,0 тис. грн. Для хворих, що потребують заміни кульшових суглобів, 
придбано 31 кульшовий суглоб, прооперовано 31 пацієнта, завдяки чому 
повністю відновлено працездатність.

Для пацієнтів, що страждають на гемофілію, придбано 18 флаконів 
препарату «Октанін» на загальну суму 296,93 тис.грн, які використано на 
лікування 3 хворих. Для онкогематологічних пацієнтів, що отримують 
лікування на базі онкологічного відділення обласної клінічної лікарні ім. М.І. 
Пирогова, придбано 7 видів хіміотерапевтичних препаратів в загальній 
кількості 704 флакони, що передбачені затвердженими стандартами 
лікування. Завдяки цьому проведена цитостатична терапія 72 хворим. Захід 
профінансовано на загальну суму 1,9 млн грн (97,6%).

Для забезпечення якісної роботи клініко-біохімічної лабораторії на базі 
обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова виділено 449,3 тис. грн (89,9% 
до плану).

З метою забезпечення клініко-біохімічної лабораторії обласного 
клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру
лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних 
аналізаторів виділено 395,9 тис. грн, що становить 99% від запланованого. 
Для визначення рівня гормонів виділено 1,0 млн грн. На придбання 
лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних досліджень



хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області виділено 312,8 тис. 
грн, що становить 93,9% від запланованого.

З метою забезпечення сталої відповіді на виклики епідемії туберкульозу, 
в області розроблено пакет основних протитуберкульозних заходів, які 
затверджені рішенням 19 сесії обласної Ради 7 скликання № 355 від 
19.05.2017 року «Про внесення змін та доповнень до обласної програми 
«Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян на 2016-2020 рр.», 
затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання № 45 від 11 лютого 
2016 року.

У І півріччі 2019 р. в рамках дії програмних протитуберкульозних 
заходів на їх реалізацію з обласного бюджету виділено 452,4 тис.грн -  59,5% 
від запланованого паспортом програми. Кошти використано на придбання 
рентген-плівки та реактивів-проявників (142,8 тис. грн), респіраторів ( 84,6 
тис. грн), одноразових хірургічних масок (40,2 тис. грн), туберкуліну (7,3 тис. 
грн) та заміну УФО- ламп (99,8 тис. грн).

З метою дотримання стандартів лікувальної допомоги придбано 
лікарські засоби для патогенетичного лікування пацієнтів з туберкульозом 
(57,7 тис. грн), перев’язувальні матеріали (20,0 тис. грн).

Стан реформування галузі охорони здоров’я Вінницької області.
Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року №2168-УІІІ, 
реформування галузі охорони здоров’я розпочато з первинного рівня надання 
медичної допомоги.

З 2017 року відбулося збільшення та розширення мережі закладів 
охорони здоров’я з 34 центрів первинної медико-санітарної допомоги у 2017 
році до 53 у 2019 році. На сьогоднішній день в області нараховується 53 
центри первинної медико-санітарної допомоги, 309 амбулаторій загальної 
практики сімейної медицини, 735 ФАПів.

Завдяки Закону України про децентралізацію влади в об’єднаних 
територіальних громадах області створено і функціонують 18 Центрів 
первинної медико-санітарної допомоги, останній Центр створено у липні 
2019 року, а саме в с. Іваньківці Калинівського району Іваньківської ОТГ.

Всі заклади первинного рівня надання медичної допомоги набули 
статусу комунального некомерційного підприємства і стали більш самостійні 
та автономні в прийнятті управлінських рішень щодо організації роботи 
закладу, управління персоналом, використання глобального бюджету згідно 
з фінансовим планом, більш широкого використовування в своїй практиці 
базових вимог Господарського Кодексу.

Забезпеченість кадрами на первинному рівні надання медичної 
допомоги. Станом на 08 серпня 2019 року на первинному рівні медичної 
допомоги працює 884 лікарі (зареєстровано в електронній системі охорони 
здоров’я), з них педіатрів-43, сімейних лікарів-799, терапевтів-45. Кількість 
середніх медичних працівників на первинці- 2 317 осіб, з них медичних 
сестер загальної практики сімейної медицини-1 413 осіб.

Завдяки підписанню угод КНП з НСЗУ відбулося значне покращення у
фінансуванні



Перехід на НКП та нову модель фінансування за рахунок підписання 
декларацій з сімейними лікарями значно покращило дохідну частину 
діяльності установ. Підприємства після укладання договорів з Національною 
службою здоров’я отримали у 2018 році 280,0 млн грн.

За перше півріччя 2019 року - 375,1 млн грн.
Крім того відмічається значне зростання заробітної плати лікарів та 

середнього медичного персоналу , особливо на первинному рівні надання 
медичної допомоги.

В середньому ріст заробітної плати медичних працівників у галузі 
в 2019 році склав 23,3%.

Середньомісячна заробітна плата у 2019 році у лікарів зросла на 
13,1% і склала 8576 грн (2018р. -  7585 грн), середнього медперсоналу на
17,3 % -  6121 грн (2018р. -  5218 грн).

Заробітна плата на первинному рівні надання допомоги в 2019 році 
у порівнянні з 2018 роком:

лікарів зросла на 64,7% і склала 16801грн (2018р. -  10202 грн)
середнього медперсоналу на 30,1 %  -  6973грн (2018р. -  5358 грн).

Зросла довіра населення до сімейних лікарів, про що свідчать цифри 
укладених декларацій. Так, лікарями первинки укладено станом на 
09.08.2019р. 1 263 522 декларації, охоплено декларуванням 80,97% жителів 
Вінницької області, що становить І рейтингове місце в Україні.

Комп’ютеризація закладів охорони здоров’я первинного рівня в області 
сягає 100%). Всі заклади підключенні до Інтернет-мережі, мають власні 
медичні інформаційні системи. Разом з елементами телемедицини на 
первинному рівні широко використовуються й інші електронні інструменти: 
запроваджено електронну картку пацієнта, електронне направлення, 
електронний рецепт, на стадії впровадження електронний лікарняний лист.

Значно покращилася доступність населення до лікарських засобів , які 
затвердженні міжнародними протоколами (стандартами) для лікування 
серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету II 
типу.

Відповідно до Урядової програми «Доступні ліки» станом на 09.08.2019р. 
виписано лікарями первинки 258 558 е-рецептів , відпущено аптечною 
мережею 207 158 е-рецептів, що складає 80,12%) відпущених е-рецептів.

Значно покращилася матеріально-технічна база закладів первинки.
У 2019 році в закладах первинного рівня надання медичної допомоги 

заплановано проведення ремонтних робіт на суму 7,9 млн грн ( у 2018 році -  
14,6 млн грн). У першому півріччі 2019 року при проведенні будівельних робіт 
у 8 закладах освоєно 5,2 млн грн, що складає 66% від запланованого.

Закон України « Про підвищення доступності та якості медичного 
обслуговування у сільській місцевості»

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості, в області заплановано побудувати 15 амбулаторій на



суму 141,68 млн грн, з яких 13,32 млн грн -  співфінансування з місцевого 
бюджету.

З початку будівництва 14 амбулаторій освоєно кошти у сумі 64,54 
млн грн, зокрема

-субвенція з державного бюджету- 57,56 млн грн;
- з місцевих бюджетів -  6,98 млн грн.
У липні поточного року відкрито Жданівську амбулаторію загальної 

практики сімейної медицини Жданівської ОТГ.
Вартість будівництва 9,53 млн грн, у тому числі
- субвенція з державного бюджету- 8,67 млн грн;
- з місцевих бюджетів -  0,86 млн грн .
Готуються до відкриття
1.Студенянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

на суму 9,75 млн грн, у тому числі
-  субвенція з державного бюджету- 8,79 млн грн;
- з місцевих бюджетів -  0,96 млн грн;
Освоєно коштів 5,9 млн грн, у тому числі
-  субвенція з державного бюджету- 5,3 млн грн;
- з місцевих бюджетів -  0,6 млн грн
2. Бабчинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини КП 

«Чернівецька ЦПМСД Чернівецької районної ради» на суму 9,72 млн грн, у 
тому числі

-  - субвенція з державного бюджету- 8,75 млн грн;
- з місцевих бюджетів -  0,97 млн грн.
Освоєно коштів 4,02 млн грн, у тому числі

-  субвенція з державного бюджету- 3,4 мл. грн;
- з місцевих бюджетів -  0,62 млн грн.
З серпня 2019 року розпочинається будівництво Якушинецької 

амбулаторії в с. Якушинці, Вінницького району.
Автотранспорт

Для забезпечення медичних працівників службовим автотранспортом 
було заплановано закупити 15 спеціалізованих легкових автомобілів для 
новозбудованих амбулаторій на суму 7,5 млн грн з державного бюджету і
796,3 тис. грн спів фінансування з місцевих бюджетів.

Закуплено 14 спеціалізованих легкових автомобілів для 
новозбудованих амбулаторій. На суму 7,0 млн грн за рахунок коштів з 
державного бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів -733,30 
тис. грн.

Передбачено закупити для 4 амбулаторій, в яких проведені ремонтні 
роботи, відповідно до вимог Мінрегіону , 4 службових автомобілі на суму
2,0 млн грн з державного бюджету.
Для наступних закладів:

1. с. Дружелюбівка Калинівського району;
2. с. Павлівка Калинівського району;
3. с. Пиків Калинівського району;
4. с. Красне Тиврівського району.



А також для цих закладів передбачено закупити 4 комплекта 
телемедичного обладнання на суму 440,0 тис. грн, у тому числі за рахунок 
державного бюджету -  396,0 тис.грн, співфінансування з місцевих бюджетів
44,0 тис. грн. (оглядова цифрова камера, дермоскоп, монітор життєво 
важливих показників, дванадцятиканальний електрокардіограф, спірометр).

На сьогоднішній час проходить закупівля в системі «Прозоро».
Якісні зміни в ході трансформації галузі охорони здоров’я відбулися не 

тільки на первинному рівні, а й на вторинному рівні надання медичної 
допомоги. Зараз на вторинному рівні надання медичної допомоги в області 
функціонує 48 закладів. Всі вони отримали автономію та перетворені на 
комунальні некомерційні підприємства.. Відбуваються процеси 
комп’ютеризації та інформатизації закладів. Рівень комп’ютеризації серед 
закладів вторинного рівня складає 95%. Майже всі заклади забезпечено 
Інтернет-зв ’ язком.

Відповідно до Постанови КМУ №134 від 27 лютого 2019 року «Про 
внесення змін до деяких постанов КМУ», визначено спеціальні умови 
надання медичних послуг як первинного, так і для вторинного рівнів.

У спеціальних умовах для вторинного рівня чітко визначено наявність 
медичних інформаційних систем, автоматизованих робочих місць та 
сертифіката у вузького спеціаліста на даний вид практики.

Визначено, що проплата послуг вторинного рівня з НСЗУ буде 
відбуватись згідно затверджених урядом тарифів на медичні послуги.
На сьогодні очікуємо підписання відповідної постанови Кабінету Міністрів 
України щодо сум тарифів.

Для забезпечення готовності закладів вторинного рівня до заключення у
2019 році угод з НСЗУ було прийнято відповідне доручення голови 
Вінницької ОДА від 27 лютого 2019 року за № 01.01.-13/120.

За активної участі органів місцевого самоврядування на вторинному 
рівні відбувається процес подальшої модернізації центральних районних 
лікарень та покращення їх матеріально-технічної бази.

У 2019 році в закладах вторинного рівня надання медичної допомоги 
заплановано проведення ремонтних робіт на суму 63,3 млн грн ( у 2018 році 
-7 1 ,5  млн грн). У першому півріччі 2019 року при проведенні будівельних 
робіт у 13 закладах освоєно 24,4 млн грн, що складає 39% від 
запланованого.

З метою зниження рівня захворюваності на серцево-судинну патологію, 
яка знаходиться на першому місці по показниках захворюваності населення, 
як на первинному та і на вторинному рівнях активно приймається участь в 
реалізації субпроекту Світового Банку.

Проект Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у 
людей», спрямований на підтримку реформування системи охорони здоров’я.

Сума коштів Світового банку на реалізацію регіонального субпроекту 
складає 32 850,40 тис.дол.США.

Субпроект стартував у 2015 році. Будівництво новрго сучасного 
кардіоцентру загальною площею 17 тис.кв.м., який розрахований на 138 
ліжок і 6 ліжок реанімації планується завершити в 2020 році/



З початку реалізації субпроекту укладено 42 договори на загальну суму 
22 208 тис. дол. США.
Використані кошти складають 5 825 тис. дол. США/ 154 249,8 тис. грн,

Додатково залучено з місцевих бюджетів в рамках співфінансування 
субпроекту коштів еквівалентних 137, 0 тис. дол. США.

01 червня 2018 року розпочалося будівництво нового приміщення 
Кардіоцентру.

Термін завершення робіт -  01.08.2020р. За договорами, укладеними на 
будівництво Кардіоцентру та технічний нагляд, сплачено 101 068,7 тис. 
гривень.

2019 рік.
Продовжується будівництво 3 та 4 поверху будівлі кардіохірургічного 

центру.
В рамках проекту телеметричним підрозділом КУ «Територіальне 

медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги» за 6 міс. 2019 року здійснено 7 599 дистанційних консультацій 
електрокардіограм із районів області в режимі 24\7. Завдяки такому методу 
діагностики додатково виявлено 310 гострих коронарних синдромів, 
проведено 10 догоспітальних тромболізісів.

Зросла кількість інтервенційних втручань, проведених у Регіональному 
центрі серцево-судинної патології, який в майбутньому має стати базисом до 
розбудови кардіохірургічної служби в області.

Всього виконано 1622 втручання: 
планових коронарографій 494,
ургентних операцій стентувань коронарних судин 339.

Загальна кількість стентувань -515.
У новій операційній , створеній та оснащеній медичним обладнанням за 

кошти регіонального субпроекту, за 6 місяців 2019 року здійснено 134 
оперативних втручання, з них 36 на відкритому серцю.
2020 рік має стати роком кардинальних змін не тільки для вторинного , але й 
для третинного рівня медичної допомоги. Рішенням обласної ради всі 
заклади третинного рівня надання медичної допомоги перетворені на 
комунальні некомерційні підприємства. Наразі очікується затвердження їх 
статутів. Відбуваються процеси інформатизації та комп’ютеризації закладів, 
впроваджуються елементи телемедицини та програми «Поліклініка без черг»
( у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова, Вінницькій 
обласній клінічній дитячій лікарні, Подільському регіональному центрі 
онкології, Вінницькому обласному клінічному шкірно-венерологічному 
диспансері, Вінницькому обласному клінічному ендокринологічному центрі).

Впровадження програми «Поліклініка без черг» та ІТ- технологій в 
закладах третинного рівня.

З обласного бюджету виділено 5,3 млн грн. Створено 73 робочих місць. 
Повністю готові поліклініки цих закладів для обміну даними з вторинним та 
первинними рівнями області, та з закладами м. Вінниці.

Закуплено 73 одиниці комп’ютерної техніки, , 94 ліцензійного 
програмного забезпечення «Доктор Елекс», проведено (ртгичну мережу та



навчання медичного персоналу, закуплена система управління потоком 
пацієнтів

В обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова впроваджено ІР- 
телефонію на суму 93,7тис. грн, придбано програмно-апаратний комплекс 
для поліклініки на суму 999,8тис.грн, створено оптичний канал зв’язку для 
хірургічного корпусу на суму 53,9тис.грн, створено структуровану кабельну 
систему в хірургічному корпусі на суму 1455,0тис.грн.

В диспансерно-поліклінічному відділені Подільського регіонального 
центру онкології впроваджено програмне забезпечення “Поліклініка без 
черг” на загальну суму 494,5 тис.грн.

Придбано та встановлено ПЗ «Доктор Елекс» в обласній дитячій 
клінічній лікарні - на суму_1931,1 тис.грн.

Здійснено монтаж та налаштування системи управління потоком 
пацієнтів у поліклінічному відділенні обласного шкірвендиспансеру на 
суму 196,0тис.грн.

Також прикладаються зусилля для покращення матеріально-технічної 
бази закладів третинного рівня галузі охорони здоров’я.

У 2019 році в закладах третинного рівня надання медичної допомоги 
заплановано проведення ремонтних робіт на суму 65,8 млн грн (у 2018 році -  
84,5 млн грн). У першому півріччі 2019 року при проведенні будівельних робіт 
у 8 закладах освоєно 16,6 млн грн, що складає 25% від запланованого.

У лютому місяці 2019 року після проведення реконструкції було 
відкрито легеневе відділення № 2 обласного спеціалізованого 
територіального медичного об’єднання «Фтизіатрія».

Завершено реконструкцію приймального відділення Липовецької 
обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням 
центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового 
апарату та капітальний ремонт Гайсинської станції екстреної медичної 
допомоги, загальна вартість виконаних робіт складає 1,5 млн грн.

Продовжуються ремонтні роботи в таких закладах третинного рівня 
надання медичної допомоги:

обласна дитяча клінічна лікарня - реконструкція відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії, капітальний ремонт педіатричного 
відділення №1, загальна вартість виконаних робіт склала 2,7 млн грн;
- обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова - реконструкція будівель 
корпусів №14 та №15, загальна вартість виконаних робіт склала 4,0 млн грн. 
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію корпусу 
№ 7 обласної лікарні ім. М.І. Пирогова для розміщення нейрохірургічного 
відділення з рентгенопераційним блоком та відділенням гострих інсультів, на 
виконання робіт якої в поточному році передбачено 3,5 млн грн;
- обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія»
- реконструкція 1-го поверху дитячого відділення, вартість виконаних робіт 
склала 1,1 млн грн;

Жмеринська лікарня відновного лікування - реконструкція 
ортопедичного відділення для відновного лікування хворих з наслідками 
травм і захворювань опорно-рухового апарату з метшо забезпечення



надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі, 
вартість виконаних робіт -  1,5 млн грн;
- територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицина катастроф» - капітальний 
ремонт НКП «Гайсинська станція екстреної медичної допомоги», вартість 
виконаних робіт - 1,4 млн грн та в інших закладах.

2019 -  це рік не тільки якісних змін в системі охорони здоров’я, а й 
початок чіткого моніторингу виконання взятих на себе зобов’язань закладами 
охорони здоров’я, що підписали угоди з НСЗУ.

З січня 2019 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №18-р 
від 16 січня 2019 року створено 5 міжрегіональних територіальних органів 
Національної служби здоров’я: Північний, Східний, Західний, Південний та 
Центральний міжрегіональні департаменти.

Саме на них покладено функції чіткого моніторингу та експертизи 
кожної гривні, що проплачена НСЗУ на заклад згідно з угодою. Це рік 
позитивної дискримінації - закон один для всіх, і мають бути виконані всі 
вимоги: якісна послуга, прозорість діяльності, відповідне матеріально- 
технічне забезпечення, кваліфіковані кадри.

Заступник голови обласної Ради


